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ComPLeTen

Canon van de H. Andreas van Kreta

1e ode - Toon 1

�� Lazarus-zaTerdag ��
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irmos t.1



2e ode
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irmos t.1



3e ode

�� ComPLeTen Lazarus-zaTerdag ��
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Gij hebt tranen vergoten over Uw vriend, en zo toonde Gij volgens Uw

voorzienigheid, dat Gij werkelijk, en niet in schijn, ons lichaam aan-

genomen had en met U verenigd had, Verlosser. En als menslievende

God hebt Gij hem terstond geroepen en opgewekt.

2x

irmos t.1



4e ode
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t.1



5e ode
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t.1
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6e ode
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t.1
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7e ode
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irmos t.1



8e ode
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t.1



9e ode
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t.1



Het zij bekend dat we vanaf vandaag tot zaterdag na pasen, 

noch uit de oktoïch, noch martyrika, noch theotokia zingen.

Het magnificat wordt niet gezongen tot maandag na Thomaszondag.

In het mesonyktikon het tropaar en het kondaak van het feest.
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meTTen van Lazarus-zaTerdag

na de hexapsalm: god is Heer ...   en het   TroPaar :

byz. melodie:  1e modus:

eersTe PsaLm-Lezing

we lezen het 16e kathisma : “De Heer zei tot mijn Heer ...”
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slav. melodie:

3x

π α

π α

π α

π α

δι

δι

3x



kaTHisma-zang toon 1

TWeede PsaLm-Lezing het 17 e kathisma: ‘Gelukzalig de onberispe-

lijken’ daarna - als op zondag -   de evLogiTaria (byz. mel.)
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Eer ... Nu en...  herhalen



�� meTTen Lazarus-zaTerdag ��
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kleine litanie  en kaTHisma-zang toon 5

Eer ... Nu en...  herhalen

[dan volgt evt. een lezing over het feest; van de H. Johannes

Chrysostomus, homilie op het Johannes-evangelie 63 en 64] 

Er is geen evangelie-lezing; we zeggen alleen: Nu wij Christus’ opstan-

ding ... en psalm 50 

Canons

twee canons tot aan de zesde ode; daarna de Tetra-odia.
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1e ode - Canon van de H. Lazarus - Toon 8

andere Canon van de H. Lazarus - Toon 8
irmos: Toen zij het water ...

katavasia -  toon 8: 
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3e ode - Canon van de H. Lazarus
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irmos  t.8
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andere Canon van de H. Lazarus

irmos t.8: Schepper van het hemelgewelf ...

katavasia -  toon 8: 

en kleine litanie

kaTHisma toon 4

Eer ... nu en ...    toon 8:
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4e ode - Canon van de H. Lazarus

andere Canon van de H. Lazarus

irmos t.8: Gij zijt mijn sterkte , o Heer ...
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katavasia -  toon 8: 

5e ode - Canon van de H. Lazarus
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andere Canon van de H. Lazarus

irmos t.8: zelfde irmos 
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katavasia -  toon 8:



Nu beginnnen wij de tetra-odia:

6e ode - TeTra-odion - Toon 8

ander TeTra-odion - Toon 8

irmos t.8: Wees mij genadig ...
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katavasia -  t. 8: 



kondaak toon 2

ikos

synaxarion van het mineon; en: 
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7e ode - TeTra-odion

ander TeTra-odion

irmos t.8: De drie jongelingen in Judea ...

katavasia -  toon 8: 
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irmos t.8 



8e ode - TeTra-odion

ander TeTra-odion

irmos t.8: De scharen der engelen bezingen de koning ...

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia: 

geen magnificat, maar gezongen negende ode:
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9e ode - TeTra-odion

ander TeTra-odion

irmos t.8: Wij die door Uw bijstand zijn verlost ...
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katavasia -  toon 8: 

en kleine litanie;   

vóór het exapostilarion 

L Heilig is de Heer, onze God.  K _ Heilig is de Heer, onze God. _

L Verheft de Heer, onze God. K _ Heilig is de Heer, onze God. _

L Boven alle volkeren is onze God. K _ Heilig is de Heer, onze God. 

exaPosTiLaria

Eer ... herhalen
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Nu en ... 

LofPsaLmen we zingen acht  stichieren:
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Nu en ... Hooggezegend ...

groTe doxoLogie en TroPaar

�� meTTen Lazarus-zaTerdag ��
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byz. mel. 1e modus      (slavische melodie zie p. 15)

Eer ...  toon 2



goddeLijke LiTurgie

TyPika-PsaLmen en zaLigsPrekingen

inToCHT

Kom, laat ons aanbidden en nedervallen voor

Christus. Zoon van God, Die opgestaan zijt uit de

doden, red ons die tot U zingen: Alleuja.

TroPaar Toon 1  zie vorige Pagina - P. 33

i.P.v. Trisagion: Gij allen, die in Christus zijt gedoopt...

Prokimen Toon 3 Ps. 26

De Heer beschermt mijn leven, voor wie zou ik angst hebben?
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byz. mel 2e modus  / slav. melodie zie p. 26kondaak Toon 2



aPosTeL PeriCooP 333-b Hebr 12 : 28-13:8

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

roeders, laten wij, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ont-

vangen, dankbaar zijn en daardoor God dienen zoals Hem beha-

gelijk is, met eerbied en ontzag; want onze God is een verterend

vuur. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want

hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak gebo-

den. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk

aan hen die mishandeld worden, als mensen, die ook zelf een lichaam

hebt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbe-

vlekt, God zal wie ontucht en overspel plegen, oordelen. Laat uw levens-

wijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat gij hebt, want Hij

heeft Zelf gezegd: Ik zal u nimmer loslaten en Ik zal u nooit verlaten.

Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: 

De Heer is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. 

Wat kan een mens mij aandoen?

Denk aan uw leidslieden, die het Woord Gods tot u gesproken hebben.

Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na. Jezus

Christus is Dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. 

���

aLLeLuja Toon 5 Ps.92

De Heer is koning, met luister heeft Hij Zich getooid.

Hij heeft heel de wereld gegrondvest; 

zij staat onwankelbaar.  

evangeLie jH §  39 jH. 11 : 1 - 45

In die tijd was er een zieke, Lazarus uit Bethanië...
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in PLaaTs van ‘WaarLijk, HeT is Waardig’: 

irmos van de 9e ode van de canon - (byz. melodie):

Communie-vers Ps. 8

Uit de mond van kinderen en zuigelingen 

hebt Gij U lof bereid. Alleluja.
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